
Patient Management 



Terminologie

• Aanwezigheidsbeeld = overzicht van alle patiënten

• Eenheid = zorgeenheid (15 – ZE – 0) vb ZE 210 = 152100

• Afdeling = discipline (N…) vb cardiologie = NCAR

• Supervisor = arts 

• Arts = assistent of opnieuw de supervisor 

• EAD nr = uniek nummer binnen KWS (eenmalig administratief dossier)

• Mutatie = interne transfer



Belangrijke symbolen 

Geeft een gefilterde lijst weer van artsen en supervisoren

Er is iets gewijzigd dat nog moet worden bewaard

Geeft een lijst met mogelijkheden 

Kopieert de inhoud van in het invulveld naar beneden

Vult je eigen login in



HET KWS 



Het aanwezigheidsbeeld (AWB)

1. Wat is een AWB

2. Waar vind ik het AWB

3. Wat staat er op het AWB

4. Functionaliteiten 

5. Patient Management 



1. Wat is een AWB

• Overzicht van alle patiënten die op dezelfde eenheid 
ingeschreven zijn 

• Meest belangrijke info van de patiënt in 1 oogopslag

• Van AWB rechtsreeks naar patiëntendossier



2. Waar vind ik het AWB

Vul het nummer van je ZE in 

(15 – ZE – 0)

Vandaag (standaard)

Verleden: 14 dagen

Toekomst: 1 week (voorinschrijvingen)



3. Wat staat er op het AWB

• Patiëntlijst

• Knoppenbalk

• Filters



Patiëntenlijst



Knoppenbalk 

Vernieuw: 
• Gegevens worden nooit 

automatisch vernieuwd 

Druk armbandjes 

Druk etiketten:
• Druk aanwezigheid etiketten 

met printerselectie 
• Druk Labo etiketten 

• Druk ICU/MCU etiketten

• Cyberlab
• EMV
• Ultragenda
• C2M
• Itransport: 
intern en extern
• PACS



Filters

Welke info zie je per patiënt

Welke patiënten zie je

Welke contacten zie je

Filteren welke patiënten men 
in de lijst wil zien



4. Functionaliteiten 
• Navigeren naar het patiëntendossier (rechtermuisknop)

• Afdrukken

Druk armbandjes:
groot/klein

Druk etiketten:
• Druk aanwezigheid etiketten 

met printerselectie ET/PB
• Druk Labo etiketten 

• Druk ICU/MCU etiketten



• Navigeren naar Cyberlab - EMV – UltraGenda - C2M

• Regeling patiëntenvervoer

Doorklikfuncties

Intern
Extern 



5. Patient Management

1. Wijziging supervisor

2. Wijzig kamer/bed 

3. Patiënt in weekend/afwezig/transfer ander ziekenhuis

4. Intern transfer via opnamecoördinator

5. Vermoedelijk ontslag

6. Ontslag uit het ziekenhuis

7. Overlijden patiënt



1. PM: Wijziging supervisor 

• VOEG steeds een supervisor TOE! 

• Nooit verwijderen

• Je verwijdert anders historische gegevens 



2. PM: Wijzig kamer/bed 

• ZE doen dit niet! 



3. PM: patiënt in weekend/afwezig/ander ziekenhuis 

• Er zijn drie mogelijkheden 

1. Weekend: min 24u-max 5d

2. Afwezig: max 24u (verblijfsonderbreking)

3. Ander ziekenhuis: tijdelijk transfer naar een ander zkh
voor onderzoek met terugkeer dezelfde dag (of 
nierdialyse). Het bed moet behouden blijven.

Belangrijk: vergeet niet de terugkomst te registreren 



4. PM: Intern transfer via opnamecoördinator

• Intern transfer = patiënt van ZE X naar ZE Y

• Uitzondering

• Mutaties naar OK, spoedgevallen en intensieve eenheden 
moeten niet door de hospitalisatie eenheden gebeuren. 
Deze diensten hebben zelf de mogelijkheid om patiënten 
die opgenomen zijn zelf op hun AWB te zetten. 

OK, spoedgevallen en intensieve eenheden trekken de 
patiënt binnen waardoor er bedbehoud blijft op de 
hospitalisatie eenheid.



PM: Intern transfer via opnamecoördinator

• Vertrekkende eenheid vult aanvraag intern transfer in

• Opnamecoördinator plant transfer en wijst eenheid/kamer/bed toe

• Vertrekkende eenheid muteert patiënt 

• Ontvangende eenheid doet IN-registratie
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PM: intern transfer

• Foute mutatie
• De eenheid waarnaar de patiënt gemuteerd werd, kan de 

mutatie weigeren door ‘Foutieve mutatie (IN registratie)’ aan 
te klikken onder PM

• De eenheid die de mutatie heeft uitgevoerd moet de 
uitgeschreven patiënten opvragen en heeft dan via PM de 
mogelijkheid om te kiezen voor ‘annuleer mutatie/heropen 
aanwezigheid’

• Het mutatieformulier kan ook steeds verwijderd worden via de 
knop ‘verwijderen’ (dit kan enkel zolang de andere eenheid de 
patiënt nog niet heeft ingeschreven)



5. PM: Vermoedelijk ontslag

• Handig voor de opnameplanners 

• Handig voor het opvolgen van de patiënten



6. 7. PM: Ontslag/overlijden 

• Overlijden moet steeds op de dag van overlijden ingegeven 
worden. 

• Is dit niet mogelijk vb overlijden om 23u52

• Mail sturen naar de opnamedienst



Succes!


